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AC252-01 
Fali rádióvevő 

 

Felszerelési útmutató 
 

 
Paraméterek: 
Tápfeszültség: ....................................... 230Vac 
Teljesítmény .......................................... 1W 
Kapcsolható teljesítmény: ....................... max 750W 
Biztosíték: ............................................. 10AT 
Rádiókódok száma ................................. 20db 
Műk. Hőmérséklet tartomány ................... -10...+55oC 
Munkaidő: ............................................. 5 perc 
Irányváltási időtartam:  .......................... 0,5 másodperc 
Aktív munkaidő:  ................................... 5 perc 
Relék váltási ideje:  ................................ 0,5 másodperc 
 
Bekötés: 

 
MOTOR:  
E- védőföld N-Nulla, R-jobbra, 
L-balra 
 
AC IN: 
L- Fázis, N-Nulla, E- védőföld 
 
MANUAL: 
D-Le, U-Fel, S-Stop 
 
12V-tápfeszültség 12V 50mA 
GND- tápfeszültség negatív 
pontja, és a kapcsolók közös 
pontja. 
 

Rádió tanítás: 
Nyomja meg egyszer a PROG gombot, (villog a visszajelző led) majd a 
távirányító FEL gombját. 
 

Forgásirány váltás: 
Nyomja meg egyszer a PROG gombot, (villog a visszajelző led) majd a 
feltanított távirányító LE gombját. 
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Nyomva tartási üzemmód ki/be kapcsolása: 
Nyomja meg egyszer a PROG gombot, (villog a visszajelző led) majd a 
feltanított távirányító STOP gombját. 
 

Távirányítók törlése: 
Nyomja le a PROG gombot majd a villogás alatt nyomja meg még egyszer és 
tartsa lenyomva amíg sűrűen nem villog, ekkor engedje el, majd nyomja meg 
még egyszer, a LED elalszik, ezzel törölt minden adót. 
VAGY: 
Nyomja le a PROG gombot, majd a távirányító rejtett gombját legalább 7mp-
ig. Az összes távirányító törölve lett. 
 

Egy távirányító törlése távirányító segítségével: 
Nyomja meg a PROG gombot, majd nyomja meg a távirányító rejtett gombját. 
 

DIP Kapcsolók állása: 
000 Normál mód három gombos művelet: 
 OPEN bemenet mindig nyit művelet 
 CLOSE bemenet mindig zár művelet 
 STOP bemenet megállít művelet 
 
100  Nyit-stop és zár-stop műveletek: 
 OPEN bemenet: nyit-stop-nyit-stop bemenet 
 Close bemenet: zár-stop-zár-stop 
 Ha zárás közben nyit parancs érkezik akkor nyit. 
 Ha nyitás közben zárás parancs érkezik akkor zár. 
 STOP- mindig megállít művelet 
 
010  Nyit-stop zár-stop műveletek: 
 OPEN bemenet: nyit-stop-zár-stop bemenet 
 Close bemenet: zár-stop-nyit-stop 
 STOP - mindig megállít művelet 
 
001  Nyomógomb funkció 
 OPEN - bemenet aktív ideje alatt nyit 
 CLOSE - bemenet aktív ideje alatt zár 
 
110  Megállítható funkció 
 OPEN bemenet: fel-stop-fel-stop 
 CLOSE bemenet: le-stop-le-stop 
 Ha zárás közben nyit parancs érkezik, akkor megáll. 
 Ha nyitás közben zárás parancs érkezik, akkor megáll. 
 STOP- mindig megállít művelet 
 
A doboz oldalán elhelyezkedő gombok FEL és LE gombok 
A STOP bemenet csak megállításra szolgál, amennyiben folyamatosan aktív, 
ennek ellenére távirányítóról indítható. 


